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)لم"(! )لمكس#"!
)لم"(! )لمكس#"!

)لص")E )لس#"D لC D*41 3ال Cلى تعم1; )لج")? ب01 )لس#"011 فحس<, #لك0 خل; عال3 ج*1* م0 )النقسا3 )لم4ل3, ب01 /ف")* )ألس"!, )ل#)ح*!
#)ألص*قاء, #)لج1")0, #)ألحJ)< )لس1اس1ة, #)لبل*)0 )ل*#ل1ة, #)لJعماء )ل*1ن011, #/خJ ("1عماء )لجانب01 للص")E )لس#"D لخل; )لHل#كسG )لمعاص"!

في )لق"0 )لحا*D #)لعش"01   

/Sفالنا 1بك#0 م0 ضج1ج )لم*)فع, )لمسن01 1بك#0 ل"14ة /Sفال3H )ل01Q خ"ج#ل3 1ع#*#, #نسا4نا 1صبح#0 )")مP, سما4نا تصبح س#*)ء بسب< )ل*خا0 #
)ل*ما", م1اWنا تصبح حم")ء بسب<

*ماء )لضحا1ا, #ش#)"عنا تصبح S"1قا Cلى )لجح1S# , 31#"نا تHاج" #ل0 تأتي /ب*) م"! /خ"], #لك0 )أل3W تلSخ /1*1نا بال*3, #قلبنا )لنابY ت#قX ألننا
/صبحنا بال قل#<. aQW  )لمآسا! س#X ت_P جJء) منا #س#X تك#0 *)ئما /حل[ )لعص#"

/Sفالنا ل0 1غف"#) لنا  )لQك"1اG )ألل1مة )لتي ت"كناWا في /WQان3H؛ #)Wال1نا ل0 1غف"#) لنا ت* م1" تا"1خ3H؛ بل*)ننا )لمجا#"! ل0 تغف" لنا مآسH1ا كي
تست#ع< )لالجئ01, #"بنا ل0 1غف" لنا نس1ا0 )لتعال31 )إلسالم1ة )ألساس1ة بما في Qل[ )لح< ال )لك")1Wة, #)لتسامح ال )لقمع, )لبناء ال )لت* م1", ل0 1غف" لنا
تناسي )لف"; ب01 )لسنة #)لش1عة كمسلم01؛ )للf ل0 1غف" لنا تأ11* )لح"< ب*ال م0 )لسال3,  #ك"C aخ#)ننا لبعض3H )لش1عة /# )لسنة, )ألك")* /# )لمس1ح1ة,
)لH1#*1ة /# )لHن*#j. نأتي Cلى )الستنتاi بأ0 كP منا W(Q< )لى )لجح31. أل0 )للf ل3 1ك0 1"* /0 1"] في عالمنا # في Cسالمنا ما 1ح*h )ال0؟ # قا*تنا

.f3  فم0 )للHس1حاسب# )0 ل3 تك0 م0 شع#ب E("م0 جانبي )لص

لماQ) سمحت3 لaQH )لمجJ"! /0 تح*h ؟ لماQ) *عمت3 قتP )ألب"1اء؟ لماQ) *م"تC 3نسان1تنا ؟ لماQ) )ل"ئj1 )ختا" منصبf # م#قع )لسلSة ع0 مصلحة )لشع<
؟ لما4W (Qالء )لمل# [ #)الم")ء م0 قص#"3W فجأ! )صبح#) "عا! )لسال3 # )ل*1مق")1Sة في س#"1ا #ع0 "عا1ة )لفق")ء #)لج1اE م0 )لس#"011 #م0 ث3
Qبحت3 كP )لس#"011 )0 ل3 1ك0 بالسكاك01 فبE"J )لك")1Wة #)لبغY لبعض3H؟ لما4W (Qالء )لس1اس1#0 في )ل*)خP # )لخا"i سمح#) # /عS#) )لح;

ألنفس3H في /0 1ق""#) ن1ابة عنا )ألب"1اء, #)الستماC Eلى )لمل#[ #)ل"4ساء ب*ال م4W 0الء )لس#"011 )ألب"1اء, #)الستماC Eلى )ألع*)ء ب*ال م0 )لشع<,
#)الستماC Eلى )لشS1ا0 ب*ال م0 )للf؟

;(QW P3 للسما? بكH1*ل "(Qي )ألعW ما

جان< كافح لسن#)G ع*1*! م0 )لخا"i #حا0 )آل0 )ل#قG م0 /جP )ل#ص#P )لى )لX*H, )ل*1مق")1Sة, ت#لي )لسلSة #CعSاء )لناj حق#ق3H,#لك0 *خل#)
*#)مة )لح"< #)لحق* حتى #ل# /ب1* )لشع< كلf ألنf الع#*! )لى )ل#")ء.

#جان< 1*عي /نf حا0 )ل#قG لجعP )إلسال3 )لسلSة )لحاكمة في )لعال3 )لع"بي.
#)لبعY 1"] )0 #ضع ح* لعH* )ألس* W# )لخ1ا" )ال#P #)ألخ1" حتى # ل# *م"G )لبال*.

,3Hلمحا"بة ت#)ج* )إلنسا0, ال حق#; ل X*Hا تHا # غ1" )لصا*قة, )نHلصا*قة من( Gلجماعا( aQW الخ" 1"] في( X"Sم0 )ل Yفي ح01 /0 )لبع
jة لحما1ة )لناSجا4#) للسل ,G1#ال0 )لتصSلشع< مع ب( Pنتخب#) م0 قب( ,h#"#3, ح; مHحق #W ةS3 /0 )لبقاء في )لسلH1*عي بعض# ,P1ستحق#0 )لقت

G3 )لم*)فع ع0 )لعال3 )لع"بي ض* )لع*# )لمشت"[, #لك0 مع م"#" )ل#قHث3 1*ع#0 /ن # ,Y1لشع< )لى )لحض( (QW Xم0 )ضع P#( 3W# لضعفاء(
/صبح شع< س#"1ا 3W )ألع*)ء )لJ1 01QعمJ1 0#عم0#

ن"1* /0 تص"n #نق#P عا" على كP #)ح* منك3, لب1ع )لبش"1ة للش", #ب1ع )لسال3 للبنا*;, #ب1ع )لنW(Jة للمل#[ #ب1ع بل*ك3 مجانا لم0 1*فع /كث"

/شع" /نني /"1* /0 /ص"n #)بكي, #/خبS "/سي على ج*")0 حا")G *مش; # حل<  )لق*1مة #مع )لمال011 نق#P ت#قف#), )#قف#) )لكQ< #)لج")ئ3, /#قف#)
)لمعا"[, ما نحتاC iلf1 )أل0 مHما كانG )لحجج W# )لسال3, فإ0 )لشع< )لس#"D ل0 1غف" ألD #)ح* 1ضع "/سf في )ل"ماP #1*عي ع*3 )لق*"! على

Eلسما( #/ jلتنف(
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:ما Wي )لخS#! )لتال1ة لك3 جم1عا
PW تنت_"#0 /0 1أتي )ألم"1كا0 إلنHاء )لمHمة #ت*م1" كP ما بقي في )لبل*؟

PW تنت_"#0 )ل"#j للحفا_ على *ع3 )ل*ما" #)لقتP )ل1#مي؟
PW تنت_"#0 مل[ )لسع#*1ة #مل[ قS" ل1أت#) #1أخQ#) م0 نسائنا النجا< )ل"ضع )ل"ق1; م0 /جP )لبقاء على )لمسلم01  )لسنة؟

PW تنت_"#0 )إل1")ني ال1قاX )لحل3 في )نتصا")لش1عة؟
PW تنت_"#0 )لجامعة )لع"ب1ة )لتي ل3 1ك0 لHا #ج#* لتصبح ش1ئا #1فعل#0 ما ل0 نفعP؟

PW تنت_"#0 ت"ك1ا إلعا*! بناء )إلمب")S#"1ة )لعثمان1ة؟
PW تنت_"#0 )ألخ#)0 )لمسلم01 )لج** في مص" #ت#نj لتشكP1 حك#مة ج*1*! في س#"1ا, باعتبا" مع نHا1ة )لح"< س#X ال 1بقى س#"011؟

/3 /نك3 )تخQت3 )لق")"على *ع#! )س")ئP1 )لى )لت#سع #)لح; في )"سالنا جم1عا )لى )لجح31 ألننا ال نستح; /0 تك#0 في بل*نا

 سألني )بني )لسP(4 )لكب1", لماQ) كP #)ح* منا في )لعال3 )لع"بي #)لعال3 )السالمي على QW) )لقبP1؟ #عن*ما حا#لG )الجابة "جعC Gلى مئاG )لسن01
)لماض1ة,  أل"] كP )لسلب1اG في كP قام#j /#ج*نا, ألج* /ننا تتمتع بالم"كJ )أل#P في )الفتقا" Cلى )لتعل31, #)الفتقا" Cلى )لمع"فة, #ع*3 )حت")3

3Hمع P3 كلع< )لكت"#ن1ة #)لتعامHمع Pالنسا0, #ع*3 #ج#* )ال1ما0 في )إلسال3 ك*01 محبة #سال3, #ع*3 #ج#* ق1ا*! تحت"3 )لشع< ب*ال م0 )لتعام(
بالب"مجة , #ع*3 #ج#* )لمسا#)! ب01 )لم"/! #)ل"جP, #ع*3 #ج#* ح"1ة )النسا0 تحQ P_ G")ئع ع*1*!, #لك0 )ال3HW /عتق* /ننا نفتق" Cلى )لحj )لسل31,
#)ل"14ة )ل#)قع1ة ل#)قع خSأ, #)لن_" في )لم"(! كي ن"] /نفسنا #/خSائنا #ع1#بنا كي نست1Sع )لمضي )لى )الما3 نح# )لح"1ة )لصح1حة . ح"1ة )لتعب1"

, ح"1ة )ال*1ا0
#لك0 )ال3W ح"1ة )النسا0

"بما عل1نا /0 ن"سP م"(! لكP ضالع في )لمشكلة )لس#"1ة ل1"#) /نفس3H # ما1فعل#0 عال صح#!  )لضم1", صح#! )لعقP, صح#! )ل"#? # صح#!
a#*3 ش1ئا  )فتقHال1ما0 تع1* ل(

• م"(! للWQا< Cلى )لس1* )ألس* ل1"] نفسf في )لم"(! في )J*#)ج1ة )لمعا11", #ت*م1" بال*a للبقاء في )لسلSة بغY )لن_" عم3W 0 )ع*)a4, 1عp1 في
خ1الf #/نf ف#; كP شيء. /ن_" في )لم"(! /H1ا )لس1* )ل"ئj1 فال#قG  لتك#0 ")ئ* ) لتجمع )لناj معا, ت#ح* #ال تف";, لت#قX /عماP )لقتP ب*ال م0 )1جا*

)لمب"")G لHا, #/خ1") ق* 1ك#0 )لتخلي ع0 )لسلSة W# /فضC Pشا"! إلثباG حب[ للبل* ب*ال م0 حب[ لنفس[

 • م"(! للWQا< Cلى Jعماء )لمعا"ضة ل1"#) في تل[ )لم"(! كX1 /ن3H 1ع1ش#0 في فنا*; )لخمسة نج#3 في ح01 )لالجئ01 في )لمخ1ماG. ل1"#))لف"; ب01
PفاS1#3, #)ال P1م#ت#0 ك jفي ح01 )لنا Gفي )الجتماعا !#H3 1ش"ب#0 )لقHلعق#*, #ضا0 ح; )لشع< بالح"1ة. ل1"#) /ن a#النتقا3 م0 ن_ا3 *عم(

1ش"*#0 كP 1#3 في حS/ 01فالWQ1 3Hب#0 الحس0 )لم*)"j في )لخا"i. ت*ع#0 )لقتاP حتى )لنص" على حسا< ح"< 1خ#ضHا /SفاP # شبا< آلخ"01.
ت*ع#0 /0 )لح"< ل0 تت#قX حتى 1ت3 ت1HS" )لبال* م0 27 مل1#0, بص#)< /# غ1" ص#)<, )ل01Q قبل#) )ق*)3 )ألس* لسن#)G ع*1*!, )ل01Q كنت3 )نت3

#)ح*) من3H في #قG ما,  #QW) بما فf1 /نت3 /تا? للن_ا3 للبقاء في )لسلSة, #)لف"; )ال0 )لتح#C Pلى  )لبص; على /ق*)3 )ألس* # م0 معf, #لكaQW 0 )لم"!
لحسا< )الخ"01 مع  )الستع*)* لفعD/ P شيء لم0 1*فع /كث". كا0 ل*1ك3 سب< #جf1 لب*ء )لث#"! )لسلم1ة, حتى /صبحت3 فجأ! كلع< في /D*1 )آلخ"01

)ل01Q على )ستع*)*  كامP لت*م1" )لبال* لتحقW/ ;1*)ف3H. )ن_"#) في في )لم"(! /H1ا )البSاP, فلعلك3 ت"#0 )ل#جf )الخ" لaQH )لبS#لة

• م"(! للWQا< )لى مل[ )لسع#*1ة #مل[ قS", كال منك3 )نتخ< بأغلب1ة ساحقة, شع#بك3 تتمتع بأحلى *1مق")1Sة #1تقاسم#0 )لث"#)G مع كP )الم")ء,
#نسائك3 تتحلى بالمسا#)! #حتى ق1ا*! )لس1ا")G, #)لشع< WQ1< )لى )لصال! ب*#0 )لح"j )لDQ 1ستعمP )لعصا الجبا" )لناj على )لصال!, #لك0 )الم"
)ال#ضح W# ح; )لتنص1< النفسك3 حما! لل*1مق")1Sة #)السال3 # لحما1ة )لسنة #)لسلف1ة. /ن_"#) في )لم"(! 1ا/صحا< )لسم#, /نت3 لست3 (لHة لتنصب#)

/نفسك3, /ن_"#) )لى مجتمعاتك3 )#ال لت"#) )نع*)3 )لح"1اG #)الما0 لشع#بك3, لت"#) في *1نك3 حق1قة )السال3, #/0 مات*عم#0 م0 قتP )خ#تك3 في )السال3
ج"1مة عن* )للf التغتف". # )لح"< كما ت"#نHا نص" على )لش1عة ماWي )ال ح"< على /نفسك3 النHا ح"< على )السال3, متناس01 )0 )لش1عة 3W مسلم0#,

#قتC Pخ#)نكW 3# ج"1مة. /تمنى /0 ت"#) في )لم"(! )مامك3 تل[ )لح"#< )لتي ل3 تح"ك#) ساكنا عن*ما حقا ق* تعني نص"! لالسال3, /تQك"#0 عا3
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1948, 1967, 1973, لعaQW P )لم"(! تQك" بع#*! )لضم1" )لى )لص#)< # تحك31 )لعقP ال)لضغ1نة, #)للج#ء )لى )ال1ما0 الحالP )لسال3

• م"(! للWQا< لألم"1ك011: /بSاP )ل*1مق")1Sة, #)لق#! ع_مى, )ل01Q 1"#0 مشاكP )الخ"01 ح01 ال 1تمكنن#0 م0 "14ة )لمشكلة )لخاصة بS1 ,3Hالب0#
Gصبح )لع"); غا"; في )النقساما/ h101 ل3 1ستف1*#) م0 )لتج"بة )لع")ق1ة, حQ1ة )لغن1ة. )لSلنف( P#*في )ل j11ة في )لبل*)0 )لفق1"!, #لك0 لS("بال*1مق
/كث" مD/ 0 #قG مضى, )لسنة ض* )لش1عة,  #)الك")* ض* )لش1عة. #لك0 )ال3W )0 /م"1كا ت*ع3 )لح"1اG حتى ل# )قتضى )لقتP #)ل*ما" Sالما 4Wالء
)لناj ل1س#) م0 )ألم1"ك011. لعP )ألم"1ك011 1ن_"#) في )لم"(! ل1"#) /نf  حا0 )ل#قG لنك#0 صا*ق01 مع /نفسنا عW/ 0*)فنا #)ل#)قع ب*ال م0 )لعp1 في

كQبة )ل*1مق")1Sة

• م"(! للWQا< Cلى )ل"#3W# :j م0 )ست1ق_  فجأ! م0 غف#! S#1لة, م*"ك01 /0 عل3H1 )لع#*! Cلى )لسلSة )لعالم1ة  على حسا< )لس#"C# ,011*")ك#) /0
س#"1ا م#قع م3H بع* 40 سن#)G م0 قب#P كP )لسلب1اG #)لقمع في س#"1ا, على )ستع*)* )آل0 للتفا#Y على )لتغG("11 )ل*1مق")1Sة )لسلم1ة ب01 )لحك#مة
#)لمعا"ضة, #)لمشكلة /ننا نع"X )ل*)فع )لحق1قي, #/نf 1نبغي /0 1ن_"#) في )لم"(! )لخاصة بHا لQ (#"1ل[ بأنفس3H, # 1ع"ف#) غا1ات3H, #)القتناE /0 *ع3

)لقتP #)لح"< ماW# )ال عاصفة عات1ة تأخQ في S"1قHا )لجم1ع

م"(! للWQا< Cلى )إل1")ن011 )ل01Q /صبح#) )لع*# )ال#P للعال3 كلaQW f )أل1ا3, مع )لحفا_ على س#"1ا )لحلX1 )ال#ح*. #لك0 في /WQان3H س#"1ا 1ج< /0
تبقى خS )ل*فاE )ال#P  ل*فع )لثم0 ب*ال م0 )إل1")ن011 النتHا[ ق")")G )لعال3 # كي 1ثبت#) للسنة في )لخل1ج /ن3H )الق#] #)لش1ع1ة  شئ لWQ1 0< /ب*). حا0
Pك j1لسنة كمسل3 /# ش1عي, # ل( Gا ل1سH3 /ع*)ئك3؛ فأنا على 1ق01 )نW 0ال#)0 )خ#تي )لمسلم01 في )1")0 /0 تن_") في )لم"(! )لخاصة بك3 لتع"ف#) م(

م0 خالفك3 )ل"/D بP /صبحت3 /ع*)ء /نفسك3 # 1ج< /0 ت"#) في )لم"(! /Q 0ل[ كا0 )لسب< )لفشP )إلمب")S#"1ة 

• م"(! للWQا< Cلى ت"ك1ا؛ )لالع< )لمع"#X, )لDQ 1خSS لإلمب")S#"1ة )لج*1*!, #)الستفا*! م0 )ل*ع#! )لع"ب1ة بأشكالHا تحG حجة )ألخ#! باالسال3 #
ما كا0 )لع"< ل3H )ال #س1لة # لj1 ش"1[, )آل0 ت"ك1ا ق""G ت*م1" كP #)ح* م0 /جP )لبقاء #)عا*! )إلمب")S#"1ة. لعل3H 1ن_"#0 في )لم"(!, 1#"#) /0

 P3 )كب" مثاH1ة التق#3 على )لتخ"1< #)ل*ما" #)ل_ل3 في *1ا" )الخ"01 #تا"1خ"#S("ك" /0 )إلمبQ1 P(J1لتا"1خ ال(

م"(! للWQا< لجامعة )ل*#P )لع"ب1ة: )لم4سسة )لغ1" م#ج#*!, )لتي /ب*) ما)تفقG على /D ق")", تق#P *)ئما #لك0 ال تفعP, /صبحG فجأ! بالم#قع )لم*)فع
ع0 )ل*1مق")1Sة )لتي التع"فHا, # )لJع31 )لج*1* في )ل"ب1ع )لع"بي بع* /0 تجاWلتf لعق#*, في ح01 /صبح ص"X "#)تب3H م0 قبP#* P تالعب3H لعبة
)لقS # )لفأ".)ن_"#) في )لم"(!, فق* /صبحت3 )لخ*3 لل*)فع /كث" #عب*) لمق#لة )كQ< )لكQبة #ص*قHا, # ما /نت3 )ال )0 صح )لتعب1" شئ Q1ك", #/صبحت3

نكتة )لعص" في مH"جا0 )لنكاG )لسخ1فة 

/"] في كP )الX("S #جHة ن_", #لك0 ال /"] فH1ا /D منS;, #/نا غ1" قا*" على )لعث#" على /D تفسG("1 لجم1ع ما 1ح*h, #)لمشكلة /0 جم1ع
DQة )ل#)قع )لH3 ال 1"1*#0 م#)جH3, /نH3 ال 1"1*#0 /0 1"#) /نفسHل[ ألنQ# ,!"#_مح Gصبح/# Pا بW*لم")1ا في بال( G"لمعن1ة كس( X("Sأل(

X("Sلى جم1ع )ألC اHسال"C# ا لش")ء تل[ )لم")1اHمن /Jلضحا1ا س#"1ة 1سخ"#) ج G0 في جمع )لتب"عا#S01 1تخبQلس#"011 )ل( Pك Pلع# .f1ع1ش#ن
S1"ا, مع شH3 على حق1قتH3 1"#0 /نفسHا" )الحت")3 لعلH_( ناt01 #)ج< علQعماء )لJ3 )ل"4ساء #)لمل#[ #)لH3 )لالئ; فW(#لمعن1ة, على /0 تك#0 بمست(
ف1*1# ل1عكj على تل[ )لم")1ا ما فعل#a #تسبب#) فf1 خالP )لسن#)G )لقل1لة )لماض1ة, تسبب#) في )ل*ما" #)ل*م#E #)لقتP #)لالجئ01, لعP مشاQW !*W) )لف1ل3
)ل#)قعي 1صحي ف3H1 صح#! نص#حة )لى "ب3H #/ص#ل3H #تبني مستقبP /فضP قائ3 على )لتسامح, #)لمحبة, #)لسال3. لعل3H 1سمح#) بع#*! )لم")1ا )لى

ب1#تنا #قص#"3W #كP بال*نا كي ن"] /نفسنا قبP ف#)G )أل#)0 

,j#"ال*1ا0 مجتمعة, /*ع# /#"#با )لغ"ب1ة #)لش"ق1ة, /*ع# )ألم1"ك011 #)ل( Pع# جم1ع )لس#"011, حك#مة #معا"ضة, /*ع# جم1ع )لسنة #)لش1عة #ك*/
/*ع# /Sفالنا #مسن1نا, /*ع# )لم"/! #)ل"جP, )ألبY1 #)ألس#*, # /*ع# كC Pنسا0 41م0 باإلنسان1ة, #كP م4م0 41م0 باللf, (0 )أل#)0 لنست1ق_, لنفك" في
)لغ* ال /المj, /0 نفك" في /Sفالنا ب*ال م0 /نفسنا, نفك" في )لسال3 ال )لح"<, #نفك" في )لتفا#Y ال )ل"فY, #نفك" في )لح< ال )لك")1Wة. /Qك"ك3 /0
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